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AArquidiocese de Aparecida realizou no dia 28 de 
fevereiro, às 19h30, o lançamento da Campanha da 
Fraternidade 2019. A celebração foi presidida pelo 
Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes no 

Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá e contou com a presença 
de toda a comunidade da região e dos padres da Arquidiocese. 
Buscando estimular a participação em Políticas Públicas, à luz 
da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja para fortalecer 
a cidadania e o bem comum, a Campanha da Fraternidade 
2019 teve início em todo o país no dia 6 de março, Quarta-feira 
de Cinzas. Com o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o 
lema “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”, a CF busca 
conhecer como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas 
estabelecidas pelo Estado brasileiro.

Santuário celebra 
a Campanha da 
Fraternidade 2019

Querido (a) devoto (a) de Frei Galvão!  
A Quaresma, que inicia-se na quarta-feira de Cinzas, nos oferece uma 
oportunidade de conversão. Existem três práticas que podem nos ajudar  
neste processo: a esmola, a oração e o jejum. Conversão significa mudança  
de mentalidade, da maneira de pensar, de julgar e, também, de agir. 
Neste tempo especial devemos aproveitar ao máximo para fazermos uma 
renovação espiritual em nossa vida. Contemplar Jesus Cristo na leitura e 
meditação da Palavra de Deus para ver o que é 
preciso mudar em nosso estilo de vida e rever 
nossos valores. Devemos nos preparar para estes 
importantes momentos para a vida da Igreja e 
de nossa vida de cristãos. E, aproveitarmos 
a oportunidade para aprofundar nossa 
adesão a Jesus Cristo e nos tornarmos, cada 
vez mais, seus discípulos missionários, a 
exemplo de São Frei Galvão. 
Pe. Luiz Antônio Carvalho da Silva
Reitor do Santuário

EDITORIAL

Agora você pode se comunicar  
com o Santuário pelo WhatsApp

Campanha da 
Família Missionária 
de Frei Galvão 
(12) 99684-6350

Rádio e TV Web 
Frei Galvão 
(12) 99632-8329

Anote nossos 
números nos seus 
contatos:
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Convide outras pessoas para serem também Missionários de Frei Galvão. 
Ligue (12) 3125-1444 (entre 07h e 18h) ou 3013 6119 (entre 13h e 18h)
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O Deus de amor, fonte de todas as Graças, dai-nos, por intercessão de Santo Antônio 

de Sant’Anna Galvão, que ao tomarmos com fé e devoção estas pílulas e rezando 
– “Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos adoro, louvo e Vos dou 
graças pelos benefícios que me fi zeste, por tudo que fez e sofreu Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão,  que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade” 
– Vos digneis conceder-me a Graça que ardentemente almejo... (pedir a graça 
desejada). Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho, que Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão viveu, cultivar a vida Eucarística e a devoção a Imaculada 
Virgem Maria. Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, rogai por nós! Amém!
Ao longo da Novena, deve-se tomar as três pílulas de Frei Galvão: no 1º, 5º e 9º dia.

SERVIÇO

 Missas
• De segunda a sexta-feira: 15h 
• Sábado: 9h30h e 15h
• Domingo: 6h, 9h30, 15h e 18h  
 Novenas
• Todos os dias: 14h30

O Santuário Frei Galvão 
fi ca aberto todos os dias 
das 7h às 18h

Estou curado, graças a intercessão de Frei Galvão!
“Após realizar alguns exames fui 
diagnosticado com um cisto no fígado 
e um adenoma benigno no pâncreas. 
Na ocasião precisei passar por uma 
cirurgia e fazer a retirada de parte 
desses dois órgãos. Foi um momento 
muito difícil pra mim. Antes de passar 
por essa situação, já havia visitado 
o Santuário Frei Galvão, participei 
da Missa e ganhei as pílulas da fé. 

Queria ter a oportunidade de fazer a novena de Frei Galvão antes de realizar a 
cirurgia. Graças a Deus e a intercessão de Frei Galvão, ocorreu tudo bem e hoje estou 
totalmente curado. Por isso, sempre que posso, venho visitar o Santuário e agradecer 
a esse santo maravilhoso que sempre intercede por nós”.

Agnaldo A. Rodrigues, São José dos Campos (SP)

TESTEMUNHOS DE FÉ

FAÇA SUA DOAÇÃO EM UMA DE NOSSAS CONTAS
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Participe da Família 
Missionária de Frei Galvão! 
Ligue para nós e faça o seu cadastro. 
Se já o fez, o nosso muito obrigado!
• (12) 3125.1444
• (12) 3013.6119

O dom da levitação
Frei Galvão era conhecido como um grande 
peregrino, levando a palavra de Deus para várias 
regiões do Brasil. Por vezes, rezava a santa missa 
em São Paulo, pela manhã, e em Sorocaba, à 
tarde, distante mais de 100 quilômetros da capital 
paulista. E, no dia seguinte, era visto por fi éis, 
celebrando no seminário do Rio de Janeiro. Mas, 
numa época em que não havia carros, trens ou 
aviões, como o santo frade conseguia percorrer 
grandes distâncias em tão pouco tempo? Isso só 
era possível, porque Frei Galvão possuía o dom da levitação, o que possibilitava 
a ele ser bem mais rápido que os meios de transporte daquele tempo...

Fonte: Livro “História Ilustrada de Santo Frei Galvão”, escrito por Edson José Galvão Nogueira

NOS PASSOS DE FREI GALVÃO


